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...Politikerskandaler
Lunds politiker bestämmer sej för 

att försöka bli kulturhuvudstad i 

EU till en kostnad av 11 miljoner i 

marknadsföring. Vi gillar kultur men 

kunde inte pengarna använts till nåt 

annat än dumma jippon?

Malmös ledare Ilmar Reepalu frikänns 

från anklagelserna om mutbrott. 

Kanske inte en politikerskandal men en 

domarskandal om vi nånsin sett någon.

Stadssekreterare Ulrica Schenström 

super och hånglar med regeringens 

jourtelefon på fi ckan. Visst kan det vara 

kul att festa på arbetstid men varför ger 

vi festprissarna makten över staten?

Moderata superparet Charlotte och 

Carl Cederschiöld köpte städning 

av sitt hem svart i 13 år, och gör det 

fortfarande! Kanske räckte inte dom feta 

politikerlönerna till för att betala riktig 

lön?

Den fete lämnar svensk politik med en 

dokumentär, alla politiker blir upprörda 

över att han är elak och bitter. Tänk att 

det dröjde till Göran Persson avgick 

som statsminister för att dom skulle 

fatta det.

13 000 fi nska sjuksköterskor säger upp 

sej och får högre lön och bättre villkor 

när dom går med på att komma tillbaks. 

Det går att vinna utan strejkrätt också.

Årets politiska ickehändelse är när 

Facebook och Aftonbladet lyckas få folk 

att ha röd tröja för Burma. Men eftersom 

juntan inte har Facebook och inte läser 

Aftonbladet sitter den lugnt kvar.

En kristen sekt får snuten att riva 

ungdomshuset i Köpenhamn och gatorna 

exploderar. En ny husockupantrörelse 

var nog inte vad dom hade tänkt sej men 

det var vad dom fi ck.

Transportarbetare stänger ner hela 

Frankrike med strejker och sabotage.

Rikemansklubben G8 träff as i tyska 

Rostock. För att vara riktigt trygga 

gömmer dom sej bakom taggtråd, murar 

och ett gigantiskt polisuppbåd samtidigt 

som den idylliska naturen skakas av 

protester.

händelser runt om i världen överraskningar

Åkeby avgick. Nästa år hoppas vi på 

bättre spel.

Timbro och staten lanserade en hutlöst 

rolig kampanj mot kommunismen 

som mest handlade om den 

utomparlamentariska vänstern. Dom 

verkar inte förstå att vi hatar Stalin och 

Sovjet lika mycket som vi hatar dom.

Stureplansprofi lerna fi ck fängelse i 

hovrätten. För en gångs skull är vi glada 

folk åker i fängelse.

I Köpenhamn ledde den största 

ickevåldsaktionen i Danmarks historia 

till att politikerna lovade ett nytt 

ungdomshus (se bilden).

I skuggan av klimathotet bestämmer 

Lunds politiker att busspriserna ska 

höjas. Klimatsmart!

Romano Trajo läggs ner av kommunen. 

Men öppnas igen med hjälp av frivilliga 

från fackföreningen SAC-syndikalisterna.

Bänkarna på Bankgatan tas bort i ett 

försök att få bort alla som stör. Vad ryker 

härnäst i kriget mot ytor att sitta på?

Inför trettionde november målas 

Tegnerstatyn och monumentet om för 

att dom inresta nazisterna ska ha nåt 

fi nt att titta på när dom fryser bakom 

poliskedjorna (se bilden).

händelser
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God jul och gott nytt år

...är skapat av oss i Virvelvinden, en socialistisk grupp i Lund.
Vill du hjälpa till med bladet? maila kontakt@virvelvinden.net

Gamla blad fi nns på www.virvelvinden.net
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A-kassa åt alla
Gratis kollektivtrafi k
Hyressänkningar
Öppna gränser
Konkurrensutsättning av 
regeringen och kungahuset
Upplopp
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Skicka in din lista över vad du vill ska 
hända 2008. Vi lottar ut en fi n julklapp 
bland dom insända svaren. Maila 
kontakt@virvelvinden.net!

Inte fi xat alla julklappar än? Köp dom på Bokcafé India Däck!
Böcker, tidningar, affi  scher, vykort, kläder, fotografi er, konst…

Stora Algatan 3, bakom Kulturen, må-fr 12.00 – 20.00

5 dl snacka med dina grannar
3 dl vägra ta skit
3 msk sluta betala
1 knivsudd spontanitet
4 dl kärlek
1 nypa adrenalin
2 msk sammanhållning på jobbet

Blanda alla torra ingredienser väl. Vänd 
ner kärlek och adrenalin försiktigt, smaka 
av med sammanhållning på jobbet. Grädda 
på hög värme, servera färskt.
Smakar bäst tillsammans med jämlikhet 
och solidaritet, bör ej serveras tillsammans 
med politiker eller vinstintresse.

Recept för en lyckad jul

REVOLUTION ENLIGT TANT EMMA.TANT EMMA.T

Lunds ungsyndikalister förbereder sig för resa till en antifascistisk 

demonstration i Stockholm och diverse annat julfi rande. Läs mer om 

deras öden och äventyr på www.suf.cc/lund!
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www.prole.info   �   www.wapiti.se  

Den moderna kapitalismens pyramid 
fi nns att skriva ut på prole.info eller att 
köpa på wapiti.se.


